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Cu privire la concursul,, Cea mai 
salubră şi amenajată localitate”

în scopul eficientizării Campaniei de primăvară de salubrizare a 
localităţilor şi amenajare a obiectelor acvatice, ţinînd cont de propunerea înaintată 
de şeful Inspecţiei Ecologice Rezina, dl Ruslan ROŞCA, precum şi extinderii cât 
mai largi a acţiunilor de mediu în teritoriu, în temeiul pct. 15 din Regulamentul 
Inspectoratului Ecologic de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din

1. Se instituie Concursul ecologic „Cea mai salubră şi amenajată 
localitate”.

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului ecologic „Cea mai salubră şi amenajată localitate”, conform anexei.

3. Se recomandă Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice, prin intermediul 
Consiliului de administrare a Fondurilor Ecologice Locale, întreprinderea 
măsurilor organizatorice şi de dispoziţie pentru desfăşurarea concursului.

4. Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice vor conlucra în vederea identificării 
unor soluţii practice privind eficientizarea acţiunilor desfăşurate.

5. Direcţia finanţe şi logistică va asigura mecanismul de finanţare a 
proiectelor desemnate câştigătoare în cadrul concursului organizat, din Fondul 
Ecologic Local, conform Regulamentului.

6. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina şefului 
Secţiei sinteze informaţionale a Inspectoratului Ecologic de Stat, dl Dumitru

30.01.2004,

ORDON:

OSIPOV.

Şef Inspectorat Igor Talmazan
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http://www.inseco.gov.md


Anexa la 
Ordinul 19 din 31.03.2016

Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului ecologic 

,,Cea mai salubră şi cea mai amenajată localitate”

Concursul ecologic „Cea mai salubră şi cea mai amenajată localitate” se 
desfăşoară între localităţi în cadrul Campaniei de primăvară de salubrizare a 
localităţilor şi amenajare a obiectelor acvatice.

1. Dispoziţii generale
1.1 în scopul mobilizării cetăţenilor, societăţii civile, organizaţiilor şi 
întreprinderilor, agenţilor economici, organelor administraţiei publice locale pentru 
salubrizarea şi amenajarea localităţilor şi obiectelor acvatice în cadrul fiecărui 
raion şi UTA Găgăuzia se desfăşoară concursul ecologic între localităţi.
1.2 Desfăşurarea concursului ecologic în cadrul fiecărui raion şi în UTA 
Găgăuzia va contribui:

la prevenirea poluării solului, apei, aerului, terenurilor din intra şi extravilan, 
obiectelor naturii;

la sensibilizarea şi conştientizarea comunităţilor privitor la necesitatea 
protejării efective a mediului înconjurător ;

la responsabilizarea organelor administraţiei publice locale în spiritul 
activismului ecologic şi muncii de voluntariat.
1.3 Regulamentul stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi totalizare a 
rezultatelor concursului.

2. Organizarea şi desfăşurarea concursului.
2.1 Concursul se organizează de către Agenţia sau Inspecţia ecologică din 
raionul dat, UTA Găgăuzia în comun cu Consiliile locale de nivelul II, mass-media 
locală, societatea civilă de pe loc, instituţiile publice de învăţămînt, medicină, etc.
2.2 La concurs pot participa localităţile, care se vor înscrie până la 1 mai, 2016
la Agenţia sau Inspecţia ecologică de pe loc. “— r
2.3 Acţiunile de participare se vor desfăşura în perioada 1 aprilie -  25 mai, 2016.
2.4 APL-lor (primăriilor) care s-au înscris la concurs se recomandă să numească 
persoane responsabile de monitorizarea lucrărilor şi actorilor participanţi cu 
prezentarea datelor despre acestea Agenţiei sau Inspecţiei ecologice.

3. Criterii de evaluare.
3.1 Numărul de persoane, numărul colectivelor şi grupuri sociale implicate în 
activităţile de salubrizare şi amenajare.
3.2 Activităţi şi volume de lucru efectuat:
-  amenajarea intrărilor în localitate (pod, insemne, arbori plantaţi);
-  lichidarea gunoiştilor stihinice (numărul, volumul de deşeuri, suprafaţa 
salubrizată);

î



-  amenajarea gunoi ştii autorizate din localitate (ce lucrări?);
-  curăţarea zonelor de protecţie a fîntînilor, izvoarelor, cursurilor de apă şi 
amenajarea lor (cîte obiecte? ce lucrări? cîţi kilometri curăţaţi, arbori plantaţi?);
-  salubrizarea spaţiilor verzi (drumuri, parcuri, scuare, terenurile instituţiilor 
publice, cimitirelor, cîţi arbori plantaţi?;
-  evacuarea de pe terenurile publice a materialelor de construcţie, tehnicii, 
lemnelor, etc;
-  altele.

4. Totalizarea rezultatelor concursului 
şi premierea învingătorilor.

4.1 Rezultatele concursului se evaluează de către Consiliul de administrare a 
Fondului Ecologic local din unitatea teritorială-administrativă respectivă.
4.2 Consiliul de Administrare a FEL va examina raportul prezentat de primăria 
participantă cu deplasare în teritoriu pentru documentarea şi luarea deciziei.
4.3 Organizatorul, Inspectoratul Ecologic de Stat, prin intermediul Consiliului 
de Administrare a FEL finanţează proiectele primăriilor cîştigătoare la concurs din 
Fondul Ecologic Local al fiecărei unităţi teritorial-administrative conform locurilor 
ocupate după cum urmează:

locul 1-25 mii lei; 
locul 11-20 mii lei; 
locul 111-15 mii lei.

4.4 Primăriile desemnate cîştigătoare vor fi informate despre decizia luată de 
Consiliul de Administrare al FEL în perioada 02-04 iunie, 2016, premierea 
cîştigătorilor va avea loc la 05 iunie, 2016.
4.5 Primăriile desemnate cîştigătoare vor prezenta spre finanţare proiecte de 
mediu pentru implementare în comunitatea lor, pe parcursul anului 2016, cu 
contribuţia locală nu mai mică de 15% din suma premiului.
4.6 Finanţarea se execută după prezentarea schiţelor de proiect de mediu de 
către primăriile cîştigătoare şi aprobarea lor de către Consiliul de administrare al 
IES.
4.7 Tabel Cronologic al activităţilor.

01 aprilie-25 mai, 2016
Perioada desfăşurării concursului 
municipal/raional „ Cea mai salubră şi 
amenajată localitate”

01 aprilie-01 mai, 2016
\  ,

Perioada de înscriere a participanţilor la 
concurs

20 mai-25 mai, 2016 Perioada de prezentare a tuturor informaţiilor şi 
materialelor despre desfăşurarea concursului în 
Agenţii şi Inspecţii
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26 mai-01 iunie, 2016 Evaluarea în teritoriu a rezultatelor obţinute în 
cadrul desfăşurării concursului

05 iunie, 2016 Premierea cîştigătorilor

05 iunie-10 iunie, 2016 Prezentarea schiţelor de proiect

Notă: 1. Rezultatele concursului se vor publica pe  site-ul www. inseco. zov. md, 
site-ul Consiliului raional/municipal şi în presa locală.
2. Tipurile de proiecte ecologice, care pot f i  finanţate din fondurile ecologice 
locale sunt nominalizate la pct.10 al Regulamentului privind fondurile ecologice 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie, 
1998 (accesaţi pagina respectivă şi selectaţi tipul de proiect ecologic).

3


